Möte 6 i nystartsgruppen 2017-03-08

Deltagare: Robert Liljeström, Jacob Bolin, Camilla Jönsson, Dan Lems, Per Augustsson, Göran
Wide, Kajsa Frisell, Stina Levin, Christian Elmehagen (anslöt vid 11), Jimmy Stigevall (anslöt vid
11), Catarina Wretman, Annika Järvebro, Patrik Sandgren och Anna Wibom

Agenda:









Mötets öppnande
Genomgång av inkomna justeringar på förslag
Genomgång av missiv
Genomgång av inkomna justeringar på förslag och indikation på prioritering
från gruppen
Introduktion till förslag på upplägg för arbetsplan
Arbete under perioden mars-maj
Nästa möte
Övriga frågor

Genomgång av inkomna justeringar på förslag samt diskussion om områdena och
prioritering:
Diskussion om justeringar och ändringar samt diskussion om prioriteringar inom respektive
område.
Landsbygd högst prio: stöd och tillträde till mark.
Engagemang högst prio: bredbandsguiden
Processer högst prio: Kartläggning, då det är bra att få en bild av hur står det till innan vidare
arbete tas. Arbetet måste dock efterföljas av 2.
Samverkan högst prio– samverkan på 5 områden
Information och kommunikation högst prio: Utbildningspaket mot den kommunala nivån
Robusthet högst prio: Insatser för att sprida Robust fiber
Digitalisering högst prio – Regionala och lokala strategier. Notera att förslag 3 konkretiseras och
skickas ut ånyo. Området kan i sin helhet ev behöva omarbetas beroende på om en digital strategi
läggs fram från regeringen.

Genomgång av missiv och inledning till rapport
Missivet är utskickat och tar f a upp det positiva med en höjd ambition i strategin. Tar även upp
att mycket jobb återstår, trots att vi har kommit långt i Sverige. Missivet understryker även vikten
av samverkan.
Kommentarer på missivet:
-

Bra scoop
Förtydliga regeringens viktiga roll
Förvirringsrisk kring målen 2025 med tidplan som sträcker sig till 2020. Betona att
insatser till 2020 är avgörande för måluppfyllnad 2025.
Lägg in utmaningsområden och plan framåt + möjligen också de prioriterade förslagen

Inledning i rapporten beskriver bakgrunden till marknadssituationen.
Kommentar på inledning:
-

Digitalt utanförskap – varför den lägre siffran
Lägg in citat från strategin
Tydliggör marknadsmässig utbyggnad på lika villkor

Arbetsplan
Det finns 5 tänkbara arbetsgrupper
-

Landsbygd – fokus på strategisk utbyggnad på landsbygden
Engagemang – fokus på bredbandsguiden
Processer – jämförelsedata mellan kommuner
Robusthet – framtidens nät och tjänster
Digitalisering – fokus på regionala och lokala strategier

Diskussion om förslagen: Kommungrupperna måste slås ihop. Arbetsgrupper tar tid – tiden finns
inte. Viktigt att jobba med kommunfrågorna parallellt.
Lyft upp samverkansgruppen ”fem strategiska områden” och gör om till en arbetsgrupp.
I planeringen måste de områden som gruppen tyckte var viktigast lyftas fram.
Fråga att överväga: Ska nya arbetsgrupper spegla arbetsgruppens prioriteringar eller kan
prioriteringarna kanaliseras genom andar insatsformer.
Samverkansgrupper
-

Kommunikatörsnätverk
Myndighetssamverkan – måste gå via departementet
Samverkan mellan affärsdrivande statliga aktörer – måste gå via departementet
Omvärldsbevakning
Fem strategiska områden (görs som arbetsgrupp)
SJV om jordbruksstöd
Information till kommuner

Tidplan för underlag
•

9:e mars: Reviderade förslag efter dagens diskussion kommer att skickas ut till er

•

15:e mars: Vi behöver er respons på förslagen i skriftlig form

•

17:e mars: Reviderad version av förslagen kommer att skickas ut till er för godkännande

Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande

•

20:e mars: Vi behöver er respons på kappan och missiv

•

22:a mars: Reviderad version av kappa och missiv och kommer skickas ut till er

•

28:e mars: Vi behöver era ytterligare kommentarer alternativt godkännande av kappan.

•

Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande

•

14:e mars: En ny version av arbetsplan kommer att skickas ut för kommentarer

•

22:a mars: Vi kommer att behöva era synpunkter skriftligt

•

24:e mars: En ny version kommer att vara er till handa

•

3:e april: Vi kommer att behöva era synpunkter skriftligt

•

7:e april: En ny version för slutgodkännande kommer vara er till handa

•

20:e april: Deadline för slutgodkännande

•

Eventuella utomstående frågor får därefter lösas löpande

